
 

 

Agendapunt 5.1  Jaarplan 2017 en begroting 2017 

 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de bespreking tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft het bestuur 

besloten om het Jaarplan 2017, dat voorgelegd was aan de Jaarvergadering, te wijzigen.  

 

Jaarplan 2017 

Dit is nu gebeurd: het gewijzigde jaarplan dat voorligt, laat duidelijk zien hoe we alle signalen 

vanuit de verenigingen, de jaarvergadering, de commissies, de leden en de vrijwilligers, 

gekoppeld aan de uitkomsten van onze analyse en bevindingen, vertalen in concrete 

activiteiten om verenigingen en bond duurzaam vitaler en toekomstbestendig te maken. 

 

In het voorliggende jaarplan zijn de focusactiviteiten beschreven waar Badminton Nederland 

in 2017 mee aan de slag gaat. Deze focusactiviteiten doen we naast de reguliere kerntaken 

en zijn bedoeld om invulling te geven aan de verandering die we als organisatie moeten 

doormaken. Wat ingezet is met het A Clear Future-programma krijgt zijn vervolg in de 

focusactiviteiten en borduurt hier op voort.  

 

‘Samen verenigen’ is daarbij de essentie van de veranderingen. Eerst lag de focus 

voornamelijk op het gereed maken van de organisatie. Daar hebben we inmiddels een forse 

stap gezet en zijn nog enkele activiteiten opgenomen om dit verder te voltooien. 

Bijvoorbeeld het duidelijk maken aan alle vrijwilligers wat er van hen verwacht wordt en het 

meten van hun tevredenheid. 

 

Ook is bij aanvang van ‘Samen Verenigen’ direct de focus gelegd op het leggen van de 

verbinding naar de verenigingen. Het doel hierbij is simpel maar ook essentieel: zorgen dat 

de verenigingen weer blij zijn dat ze lid zijn van Badminton Nederland. Dit gaan we concreet 

bijhouden door het meten van hun tevredenheid. Veel van de focusactiviteiten komen voort 

uit de kritische noten die we de afgelopen jaren hebben gehoord. We willen vitalere en 

tevredener verenigingen! 

 

Ook komen in het jaarplan activiteiten terug die gericht zijn op de individuele badmintonner. 

Natuurlijk is het van belang om de verenigingen te laten floreren, door hen in staat te stellen 

op een goede manier badminton aan te bieden. Daarnaast hebben de verenigingen zelf een 

taak om leden te behouden en te werven. Daar gaan we hen bij helpen door aan 

ledenbinding te doen en badminton bij het brede publiek onder de aandacht te brengen. 

Concrete activiteiten in dit kader zijn bijvoorbeeld het schoolbadminton en het creëren van 

concrete voordelen van lidmaatschap bij Badminton Nederland.  

 

Met dit jaarplan gaan we verder met de ingezette koers van ‘Samen Verenigen’ en het meer 

richten op onze klant. Weg van regel- en aanbod gedreven naar klantgericht. 

  

 



 

 

Begroting 2017 

De begroting 2017 is in juni tijdens de jaarvergadering goedgekeurd. Een gevolg van de 

wijzigingen in het Jaarplan 2017 is dat een aantal activiteiten nieuw, verwijderd, 

geïntensiveerd en/of verminderd zijn. Dit heeft met name impact op de besteding van de 

interne uren van de medewerkers van het bondsbureau, niet op het totaal van de eerder 

vastgestelde kosten, die blijven gelijk. De uitgangspunten waarmee de begroting 2017 is 

goedgekeurd, waaronder het begroot resultaat 2017 zijn niet gewijzigd.   

  

Gezien deze specifieke situatie dienen we het Jaarplan 2017 en de  aanpassingen in de reeds 

goedgekeurde begroting 2017 integraal in aan de bondsvergadering.  

 


